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1. DIAGNÒSTIC INICIAL

a. Modificacions en el context del centre

L'escola Mata de Jonc és una cooperativa d'ensenyament que aquest curs tendrà

un total de 332 alumnes, dels quals 51 són NESE (amb necessitats específiques de

suport educatiu). Aquests representen prop del 15,3% del total de l’alumnat del

centre.

Des del mes de març de 2020, la crisi de la COVID-19 ha marcat moltes de les

actuacions duites a terme per la cooperativa. Per aquest fet, a causa de la crisi

econòmica sobrevinguda, aquest estiu hem limitat les obres de manteniment a

les més importants, a banda de les que pugui assumir el responsable del

manteniment de l’escola en la seva jornada.

La dotació de personal d’atenció a la diversitat prevista per a aquest curs s’ha

modificat. La recuperació de 10 hores d’ATE fa que disposem d’una jornada

completa per a l’alumnat de l’aula UEECO i 19 hores assignades a la resta de

l’alumnat de l’escola. Tot i l’augment d’hores, ens continua obligant a augmentar

la tensió econòmica del centre per donar resposta a les necessitats que no

queden cobertes.

La dotació bàsica de PT al nostre centre, repartida entre tot l'alumnat NESE,

suposa una atenció per alumne molt limitada i, per tant, havent d'assumir també

les funcions d'ATE, es redueix moltíssim la tasca de suport en l’àmbit curricular i la

converteix en una figura excessivament assistencial.

Per altra banda, reprenem la normalitat organitzativa de grups per edat i la

presencialitat total de tot l’alumnat, que ja es va recuperar el curs passat.

D’aquesta manera, mantenim la mateixa distribució d’espais dels grups i els

espais comuns de tot el centre, i l’ocupació de les aules passa a ser d’entre 19 i 29

alumnes en les tres etapes.

b. Principals conclusions globals extretes de la memòria curs anterior

Cal esmentar en aquest punt els següents aspectes rellevants extrets de la

memòria del curs 2021/2022 en referència a professorat, alumnat i famílies.
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El curs passat va estar marcat per la minva en la gravetat de la COVID-19, amb la

qual cosa es varen relaxar les mesures de prevenció de contagis, com, per

exemple, deixar de fer ús obligatori de la màscara o poder ajuntar alumnat de

diferents aules.

Els temes més recurrents que es tractaren als diferents agrupaments docents

(etapes, comissions, equip directiu, equip de suport, etc.) varen ser els següents:

● Avaluació. Millorar i augmentar els instruments amb què avaluam,

incrementar la participació de l’alumnat en aquest procés, potenciar la

perspectiva de l’avaluació com a agent regulador dels aprenentatges i

millorar la manera en què es transmet el resultat de l’avaluació tant al

mateix alumnat com a les famílies.

● Relació amb les famílies. S’han cercat maneres d’apropar encara més les

famílies a les aules i s’han creat nous espais de comunicació per afavorir el

flux d’informació circular.

● Patis. S’han treballat els patis per complementar la funció d’esbarjo amb un

espai de convivència i estímul que afavoreixi les relacions positives.

● Programació. Es va treballar molt en la base del que serà la nova llei

educativa, atès que implica un canvi significatiu en la manera de plantejar

les classes,  l’organització de les etapes i l’avaluació.

● Orientació. Per tal de millorar la tasca d’orientació, l’equip de suport va

proposar establir dos orientadors, un per a infantil i primària i un altre per a

secundària.

● Tecnologies de la informació i la comunicació. S’ha seguit fent investigació,

debat, implementació, inversió i formació de diversos tipus d’instruments

digitals per a la millora de la pràctica educativa. Es va iniciar el Pla Digital de

Centre.

● Departaments. Es va donar un nou enfocament a les comissions de

llengües i matemàtiques, les quals es convertiren en departaments

transversals entre les tres etapes del centre per tal de marcar el

plantejament i les línies a seguir. També es va crear un nou departament

de ciències.

Per altra banda, el professorat com a part del claustre va tenir una elevada

participació en formacions i activitats de caire extern, aquelles que tenen com a
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objectiu principal la intercooperació amb altres professionals de l’educació o la

difusió de la pràctica pedagògica del nostre centre:

● Quatre membres del claustre varen participar en la formació Cap a la

coeducació I i varen dur a terme la diagnosi del centre. Durant el curs

2022/2023, els mateixos membres duran a terme la segona part d’aquesta

formació, Cap a la coeducació II, i continuaran amb l’elaboració del pla i

amb la realització de diverses accions de sensibilització.

● Dos membres del claustre varen participar en una formació d’observació

entre iguals de la UIB, i recomanaren aquesta pràctica a tot el claustre.

● Diferents membres del claustre varen participar en formacions de

situacions d’aprenentatge.

● Un membre de la comissió de biblioteca va impartir un taller i va participar

en la taula rodona de les jornades de biblioteques escolars.

● El departament de llengua va participar en una formació de competències

lingüístiques d'Educatio.

● El departament de matemàtiques va dur a terme dues formacions a través

del centre de professors.

● Dos membres del claustre varen col·laborar en la realització de les proves

d’accés als estudis universitaris dels graus d’educació infantil i primària.

● Pel que fa a l’alumnat, vàrem aconseguir reprendre el projecte

d’apadrinament entre alumnes de diferents grups. En el moment que la

situació sanitària ho va permetre, els grups de 4t i 5è de primària iniciaren

el projecte amb els grups de 3 i 4 anys; la resta varen poder reiniciar les

trobades.

● Tots els cursos de primària varen recuperar sortides, campaments i viatges,

sempre respectant les mesures establertes.

● Tres membres del claustre es varen constituir com a responsables de la

competència digital educativa de centre i dos d’ells participaren en una

formació específica per a l’elaboració del Pla Digital de Centre i feren una

primera acció, que era una diagnosi de centre sobre competències digitals

d’alumnat i docents entre 4t de primària i 4t d’ESO.
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2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 22/23

● Objectius del claustre

1. Recuperar de manera global el nostre projecte pedagògic després de dos

cursos en què ens hem adaptat a la situació de pandèmia.

2. Adaptar l’organització del centre i la planificació pedagògica a la nova llei,

la LOMLOE.

3. Dur a terme formacions de claustre: Disseny Universal per a l’Aprenentatge

(DUA) i Les situacions d’aprenentatge al currículum LOMLOE d’infantil,

primària i secundària.

4. Establir el desenvolupament sostenible de les muntanyes com a eix central

i comú per a tot el centre, amb un impuls al punt de llengua i cultura del

Projecte Educatiu, donant més visibilitat a les tasques d’aula que s’hi

relacionen, organitzant trobades i  moments d’intercanvi.

5. Mantenir la nova organització de departaments i comissions per tal de

treballar continguts curriculars i dinamitzar tasques, projectes i trobades

pedagògiques, amb la possibilitat d’ampliar l’assignació d’hores en funció

de la disponibilitat de les etapes i les necessitats i prioritats que estableixi el

claustre.

6. Continuar amb la segona part de la formació de Cap a la coeducació i fer la

transferència al claustre per implementar-la al projecte educatiu de centre.

7. Implementar un nou document de centre, el Pla Digital de Centre, per part

del claustre, coordinat per la comissió de competència digital.

8. Establir un nou disseny de sortides extraordinàries, com els campaments i

viatges.

9. Reprendre l’intercanvi amb l’escola Gavina amb el nou plantejament que

es facin les dues visites en el mateix curs, 1r d’ESO.

● Objectius de l’etapa d’infantil

1. Consolidar el sistema d’avaluació, adaptant-lo a la nova normativa

(currículum LOMLOE i a l’ordre d’avaluació): noves eines de registre

(GESTIB) i sistematitzar els moments de revisió del pla personal (famílies,

infants, mestres).

2. Reprendre l’organització i dinàmiques que formen part de l'essència del

projecte (ambients, espais, apadrinaments, obertura de patis…).
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3. Continuar treballant en mecanismes de coordinació pedagògica que ens

funcionaren el curs passat i afegir-ne de nous: planificacions setmanals,

programacions compartides com a situacions d’aprenentatge, rebost de

propostes d’etapa.

4. Continuar donant visibilitat i acostar a les famílies allò que els seus fills i

filles viuen en el dia a dia dins l’aula i fer-ne difusió a través de diferents

eines ja existents (l’agenda, el Batiport i el àlbums Google), revisant el

continguts, l’estil  i el format que assignam a cada eina.

● Objectius de l’etapa de primària

1. Organitzar l’etapa de primària en tres cicles, derivats de la nova normativa,

adaptant el projecte pedagògic a la nova estructura i tenint en compte tot

el que suposa quant a la coordinació de l’equip, la disponibilitat dels espais

i distribució de material i el treball entre alumnes de diferents grups.

2. Establir dates diferenciades per al campament del 2n cicle, per tal de

potenciar el vincle entre els infants d’un mateix grup.

3. Elaborar els projectes del 3r cicle per participar a les estades als camps

d’aprenentatge de Menorca i Eivissa.

4. Construir una nova estructura de tallers comuna per a tota l’etapa: nom,

àrea d’interès, participació dels docents, grups intercicles, programació.

● Objectius de l’etapa de secundària

1. Migrar els cursos de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle a la nova versió,

aprofitant per actualitzar els continguts i adaptar-los a la nova llei.

2. Adaptar-nos a la nova organització quant a viatges: continuar amb els de

2n i 4t, incorporar el de l’intercanvi de 1r i, excepcionalment, recuperar el

viatge amb el grup de 3r d’ESO per compensar el perdut el curs passat.

3. Actualitzar el Pla d’Acció Tutorial.
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3. ACTUACIONS PER AL CURS 2022/2023

● Equip directiu

objectiu mesures i recursos avaluació i seguiment

1. Promoure estratègies i

facilitar recursos que

afavoreixin la innovació i

la inclusió en la tasca

docent així com

l’adaptació global del

centre a la nova llei

d’educació LOMLOE.

- Reunions setmanals.

-Recerca d’informació i

formació:

● Cap a la

coeducació II

● DUA

● Situacions

d’aprenentatge

● Accions de

sensibilització 25N

i 8M

-Reflexions periòdiques

per part del mateix

equip directiu.

-Reflexions periòdiques a

través de les reunions

d’etapa i claustres.

2. Continuar amb el pla

de revisió, actualització i

publicació dels

documents oficials del

centre.

- Reunions d’equip.

-Temporalització i

calendari.

- Permanentment i a la

memòria de final de

curs.

3. Presentar i posar en

marxa la nova pàgina

web de l’escola.

Continuar amb la revisió

de la seva estructura,

contingut i disseny.

- Reunions de l’equip.

- Reunions amb el

Consell Rector.

-Reunions amb personal

especialitzat.

-Calendari d’actuacions.

- Als moments marcats

al calendari

d’intervenció.

- A la memòria de final

de curs.

4. Introduir Instagram

com a nova xarxa social.

Establir criteris d’estil i

contingut i continuar

amb la coordinació de

l’equip de xarxes de la

- Assignació d’una

encarregada de la xarxa.

- Reunions de

coordinació.

- Setmanalment, per

part de l'equip de xarxes.

- Trimestralment, a les

reunions de coordinació.
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cooperativa.

5. Continuar

acompanyant i vetllant

per les necessitats dels

diferents departaments i

comissions del centre.

-Reunions de l’equip.

-Reunions amb els

diferents coordinadors.

-Reunions pedagògiques

de claustre.

-Trimestralment, a les

reunions de coordinació.

-A la memòria de final de

curs.

6. Facilitar, organitzar i

gestionar els objectius

comuns acordats a la

PGA.

- Reunions setmanals.

- Promoure el

desenvolupament dels

objectius a través de les

reunions de cicle, d’etapa

i d’algun  claustre.

- Coordinar, ajudar i

assessorar els diferents

grups de feina, etapes o

comissions encarregats

dels diferents objectius.

- Permanentment i a la

memòria del curs.

● Equip de suport

objectiu mesures i recursos avaluació i seguiment

1. Adaptar la concreció

curricular de l’aula

UEECO a la nova

normativa LOMLOE

- Revisió del document i

la normativa aplicable.

- Elaboració d’un

calendari de feina.

Seguiment del calendari

proposat i dedicació

d’algunes reunions de

suport a aquesta tasca.

2. Assessorar el claustre

en l’aplicació del model

DUA.

- Recerca de formacions

específiques per a l’equip

de suport.

- Recerca, recull i

elaboració de recursos a

la carpeta compartida.

Revisió trimestral.
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3. Iniciar un protocol de

detecció d’habilitats

lectores en el 2n cicle de

primària.

- Establiment

d’ acords de cicle.

- Recull i selecció de

proves de detecció

i implementació.

- Propostes

d’intervenció.

Reunions de suport i de

cicle.

4. Adaptar el nou model

d’orientació proposat per

a aquest curs.

Coordinació dels

orientadors

Reunions de suport.

● Servei d’Atenció Psicològica

objectiu mesures i recursos avaluació i seguiment

1. Atendre les demandes

d’assessorament de les

famílies, tutors, alumnes

i professionals externs.

- En aquest curs, el

servei disposarà

de 8 hores

setmanals.

- Formulari digital

de recollida de

demandes.

Reunions de seguiment

amb les caps d’estudis.

2. Donar a conèixer

l’existència d’aquest

servei del SAP a les

famílies de nova

incorporació.

Recordatori de la

disponibilitat d’aquest

servei a les reunions

individuals i grupals a

l’inici del curs

Registre de les

demandes fetes a cada

trimestre.

3. Continuar amb

l’actualització del

material d'avaluació i

dels recursos de què

Documents compartits

amb els professionals

d’altres centres amb

material d’avaluació,

Revisió del material

compartit i adaptació

d’aquest a les nostres

necessitats.
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disposa el SAP amb

orientació, suport i nous

equips EOEP.

diagnòstic i formatiu.

4. Complementar les

necessitats del servei

d’orientació.

Recerca de la millor

manera de col·laborar

amb l’orientació

d’infantil,  primària i ESO.

Seguiment constant de

les demandes fetes per

ajustar la resposta més

adient.

● Departaments

○ Matemàtiques

objectiu mesures i recursos avaluació i seguiment

1. Continuar la tasca de

l’establiment i revisió de

la línia metodològica de

centre.

- Trobades

periòdiques dels

membres del

departament.

- Reflexions

periòdiques per part

dels membres del

departament.

- Revisió periòdica dels

objectius marcats.

- Valoració per part

dels equips de cicle i

etapa.

- Valoració a la

memòria de final de

curs.

2. Dinamitzar el projecte

matemàtic amb la

comunitat educativa.

- Proposta d’activitats,

fonts de recursos,

activitats formatives.

- Continuïtat del

projecte de vídeo

matemàtic.

- Col·laboració amb

formacions externes.

3. Actualitzar la formació

dels membres del

departament.

- Participació a

activitats formatives.

- Formació específica

per a secundària.

4. Col·laborar i fer el

seguiment de les

- Trobades amb

l’equip de cicle/etapa.

- Assessorament
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programacions d’aula,

adaptades a la LOMLOE.

individualitzat.

- Elaboració de

material.

Membres: Carme Ronda, Carme Roig, Teresa Llompart i Pau Cabot.

Coordinadora: Teresa Llompart.

● Ciències

objectiu mesures i recursos avaluació i seguiment

1. Continuar estructurant

i donant una

seqüenciació als sabers

bàsics, cercant un línia

de centre i tenint en

compte la nova llei

educativa.

Anàlisi i introducció dels

sabers bàsics dins els

blocs que hem creat.

Reunions periòdiques de

seguiment i posada en

comú al llarg del curs.

2. Crear un banc de

recursos pedagògics

(materials i teòrics).

- Fer un inventari del

material pedagògic

existent.

-Adaptar les

programacions actuals a

les situacions

d’aprenentatge, creant

un rebost comú.

Farem reunions

periòdiques de

seguiment i posada en

comú al llarg del curs.

3. Col·laborar i fer el

seguiment de les

programacions d’aula.

-Cada membre de la

comissió elaborarà les

programacions

corresponents, i també

col·laborarà amb

companys d’altres cicles

que ho necessitin.

-Posada en comú de la

tasca que duim a terme

Reunions periòdiques de

seguiment i posada en

comú al llarg del curs.
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amb altres membres de

l’etapa.

Membres: Manu Segura, Borja Darder, Elisabet Comas, Xesc Barceló.

Coordinador: Xesc Barceló.

● Llengua

objectiu mesures i recursos avaluació i seguiment

1. Detectar i descriure les

necessitats relacionades

amb l’ús de la llengua a

l’escola, amb la intenció

de començar a perfilar

una línia metodològica

compartida.

- Formació amb Erika

Arellano de l’escola José

Antonio Encinas de Perú.

- Recerca bibliogràfica

per establir la base

teòrica del nostre

projecte.

- Reflexions

periòdiques per part

dels membres del

departament.

- Revisió periòdica dels

objectius marcats.

- Valoració per part

dels equips de cicle i

etapa.

- Valoració a la

memòria de final de

curs.

2. Elaborar activitats de

dinamització lingüística

que vinculin tota la

comunitat educativa.

- Creació i temporització,

des de principi de curs,

de diferents propostes

de promoció de la

lectura, l’escriptura i l’ús

de la llengua.

- Col·laboració amb la

comissió de biblioteca.

Membres: Antònia Coll, Patrícia Busquets, Jaume Bueno, Maria Melià, Maria Pizà.

Coordinadora: Patrícia Busquets.

● Comissions

● Biblioteca

objectiu mesures i recursos avaluació i seguiment

1. Consolidar l’ús i

l’elaboració de maletes

- Revisió de les maletes

fetes i proposta de noves

- Comprovació de la

demanda i l’ús que s’ha
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literàries per a l’etapa

d’infantil i l’aula UEECO.

temàtiques. fet a les diferents aules.

2. Continuar participant

al concurs literari de

l’escola i de la UCTAIB,

així com al Recull de

literatura jove de

l’Ajuntament de Palma

(alumnat de secundària)

per promocionar

l’expressió escrita

creativa.

- Elaboració d’un

calendari comú amb els

tutors per animar els

alumnes convocats a

participar-hi.

- Valoració de l’activitat a

la memòria.

3. Donar suport al fil

conductor elegit pel

claustre.

- Revisió del fons

bibliogràfic i adquisició

de nous exemplars

relacionats amb el tema

de l’escola.

- Recollida de les

demandes del claustre.

- Comprovació de quants

llibres podem oferir i

compra de nous

exemplars si és

necessari.

4. Impulsar els clubs de

lectura a 1r i 2n de

primària, amb diferents

sistemes (lectura

compartida, lectura en

veu alta…).

- Recomanació de títols

per fer el clubs de lectura

(digital o en paper).

- Seguiment d’aquests

clubs.

- Valoració i balanç dels

llibres que s’han llegit als

clubs.

5. Recuperar la

col·laboració de la

comissió de famílies, ja

sigui amb activitats o

amb el servei de préstec

d’horabaixa.

- Explicació dels

objectius, el

funcionament i les

diferents propostes de la

comissió en una reunió

de l’AFA.

- Trobades i contacte

Valoració a final de curs.
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continu (per correu

electrònic) amb les

famílies col·laboradores.

6. Recuperar les

propostes de

dinamització lectora que

varen fer els jonquers el

curs passat.

- Revisió del document

de propostes del curs

passat per fer-ne una

tria, valorar-ne la

viabilitat i eoberts a nous

suggeriments.

- Trobades entre

jonquers i un membre

de la comissió per

ajudar-los en

l’organització.

Valoració a final de curs

de les iniciatives.

MEMBRES: Marga Sureda, Elisabet Comas, Anna Queralt, Maria Melià.

COORDINADORA: Elisabet Comas.

● Convivència

objectiu mesures i recursos avaluació i seguiment

1. Proposar noves

activitats i dinàmiques

per tenir cura de la salut

emocional del claustre i

de tota la comunitat

educativa.

Planificació d’una

activitat trimestral.

Coordinació amb els

especialistes d’educació

física, artística, música…

2. Cercar nous espais de

trobada entre alumnes,

famílies i escola.

Recerca de noves

fórmules per reestablir el

contacte amb les

famílies.

Creació de formularis,

recollida de propostes

per part de famílies i

alumnes.

3. Dinamitzar els

sociogrames a totes les

Revisar quan s’ha de fer:

si cada any, per cicles, a

Supervisió de la seva

realització i ajuda en la
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etapes. demanda dels tutors o

bé quan hi ha un

conflicte.

seva implementació i

correcció.

4. Absorbir la comissió

de coeducació.

- Formació Cap a la

coeducació II.

- Foment d’accions

relacionades amb la

formació en l’àmbit de

coeducació.

Participació en

l’elaboració del Pla de

coeducació i

implementació d’accions

si cal.

5. Fer visible a tot el

centre un tema de

millora social, prevenció

de conflictes...

Realització d’accions

durant tot el curs, però

especialment el 25N, el

8M i  el 2M.

Valoració del grau de

seguiment de les accions

proposades i implicació

de tots els nivells

educatius.

MEMBRES:  Tina Ronda, Eva Martorell, Angy Tejeiro, Joan Bover.

COORDINADOR: Joan Bover.

4. CAMPAMENTS I VIATGES

Qualsevol decisió sobre campaments i viatges d’estudis es veurà condicionada

per la normativa vigent.

A infantil, aniran a s’Olivaret. Els grups de 5è i 6è ho faran el 15 i 16 de juny amb

l’estada d’un vespre i 4t farà la visita el segon dia.

A primària, 1r i 2n faran estada de dos dies a la Colònia de Sant Pere el 8 i 9 de juny.

Els alumnes de 3r aniran a la Colònia Sant Jordi del 24 al 26 de maig i els de 4t ho

faran del 31 de maig al 2 de juny. 5è aniria al camp d’aprenentatge Sa Cala (Eivissa)

a final del primer trimestre i 6è, la segona quinzena de maig. Ambdós cursos

poden fer el mateix viatge perquè l’any passat s’anul·là el de 5è. Enguany

s’estudiarà una nova proposta per al cicle per al curs que ve.
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A secundària, enguany es farà un viatge a cada curs. Els de 1r aniran a València a

fer l’intercanvi amb l’escola Gavina, del 8 al 12 de maig. La rebuda haurà estat del

20 al 24 de març. Els de 2n aniran a un camp d’aprenentatge o similar, encara

pendent de confirmació, tant el lloc com les dates. Els de 3r aniran al camp

d’aprenentatge del Ripollès del 6 al 10 de març. Els de 4t faran un viatge de

caràcter lúdic, amb lloc i dates també a determinar, juntament amb l’equip

docent, i segons els interessos de l’alumnat d’aquest curs.

5. ORGANITZACIÓ GENERAL DE CENTRE

a. Calendari i horari general del centre

Les classes comencen dilluns 12 de setembre de 2022 i acaben el divendres 23 de

juny de 2023 (176 dies lectius).

Vacances:

● Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, ambdós inclosos.

● Pasqua: del 6 al 14 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Festius / No lectius:

● Dia 12 d'octubre de 2022 (Festa Nacional)

● Dia 1 de novembre de 2022 (Tots Sants)

● Dia 6 de desembre de 2022 (Constitució)

● Dia 8 de desembre de 2022 (Immaculada Concepció)

● Dia 20 de gener de 2023 (Festa local)

● Dia 28 de febrer de 2023 (Festa escolar unificada)

● Dia 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears)

● Dia 1 de maig de 2023 (Dia del treballador)

Dies de jornada continuada: 22 de desembre de 2022, 5 d’abril i 23 de juny de

2023.

Dies de lliure elecció:

● Dilluns 31 d’octubre de 2022

● Dilluns  27 de febrer de 2023
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● Dimarts 2 de maig de 2023

Horari general del centre

De dilluns a dijous

7.30 a 8.50h Servei d’escola matinera

8.50 a 12h Horari lectiu matí d'infantil i primària

8.50a 12.50h Horari lectiu matí de secundària

12a 14.30h Servei de guàrdia de pati i menjador (tres torns)

14 a 16.10h Horari lectiu d'infantil i primària

14.30 a 16.20h Horari lectiu de secundària

16.10 a 17.10h Servei d’activitats extraescolars per a educació infantil i

primària

16.20 a 17.20h Servei d’activitats extraescolars per a educació secundària

16.10 a 17.10h Servei d’escola d’horabaixa

Divendres

7.30 a 8.50h Servei d’escola matinera

8.50 a 12.30h Horari lectiu d'infantil i primària

7.55 a 13.45h Horari lectiu de secundària

12.30 a 15h Servei de guàrdia de pati i menjador

15 a 16h Activitats extraescolars/ servei d’escola d’horabaixa
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b. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris

A infantil

Distribuïm la jornada de  la següent manera:

De dilluns a dijous:

○ 8.50 a 9.30h: rebuda

○ 9.30 a 10.30h: activitat

○ 10.30 a 11h: berenar

○ 11 a 12h: activitat

○ 12 a 14h: dinar, pati, dormitori

○ 14 a 16.10: activitat

Divendres:

○ 8.50 a 9.30h: rebuda

○ 9.30 a 10.30h: activitat

○ 10.30 a 11h: berenar

○ 11 a 12.30h: activitat

○ 12.30 a 15: dinar, pati, dormitori

● Cada tutor/a rep el seu grup a les 8.50h de matí i l’acomiada a les 16.10h.

● Cada tutor/a passa les primeres hores de dilluns i les darreres de divendres

amb el seu grup.

● L’etapa distribueix els recursos personals de tal manera que puguin

disposar d’una ajuda addicional en el moment de dur a terme activitats

que impliquen mobilitat i ubicacions diferents a les aules: desdoblaments,

tallers, activitats exteriors.

● Destinam una sessió setmanal per a cada grup d’aula als especialistes de

llengua estrangera i música, a excepció de 6è d’educació infantil, que farà

una sessió i mitja de llengua estrangera.

● Cada grup disposa de l'aula de psicomotricitat dues sessions seguides. 4t

d’educació infantil farà dues sessions setmanals i la resta de grups de

l’etapa en farà una.

● Ens reservam part de les franges horàries prèvies i posteriors al menjador i

patis per dur a terme les tasques d'higiene i cura personal.

● Els alumnes de 4t d’educació infantil poden fer ús del dormitori la primera

part de les sessions del capvespre si ho necessiten.

● Es prioritza la dotació de mestres addicionals i suport als cursos amb
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majors necessitats educatives.

A primària

● Als primers cursos de primària, es prioritza que cada tutor/a rebi el seu grup

a les 8.50h a la seva aula i s’hi acomiadi a les 16.10h a la zona de pati

assignada. Així, es facilita l’intercanvi d’informació entre l’alumnat, tutor/a i

la família.

● Les sessions d’educació física/psicomotricitat són, prioritàriament, al matí.

● Les activitats d’ambients i tallers agafen franges horàries de dues sessions

per a un millor funcionament de les dinàmiques. Es duen a terme en

agrupaments intercicle, amb tres mestres per cicle.

● Es prioritza la dotació de mestres addicionals i suport als cursos amb més

necessitats educatives.

● Les sessions destinades a les diferents matèries es reparteixen durant la

setmana, intentant que la distribució asseguri un contacte continuat amb

cadascuna de les àrees.

● Les sessions de tutoria de 1r cicle es duen a terme dilluns a primera hora. La

resta de grups la tenen assignada la darrera hora de divendres.

● Tota l’etapa comparteix temps i espai de pati.

A secundària

● Es fan sis sessions diàries de 55 minuts.

● Es procura que no es repeteixi la mateixa matèria el mateix dia o el

següent.

● No es fan més de tres hores seguides sense esbarjo.

● No hi ha hores buides dins l’horari lectiu.

● Es procura que el tutor/a cada dia tengui almanco una hora de classe amb

el seu grup.

● Les sis sessions setmanals de tallers interdisciplinaris es fan de dues en

dues. Es donen simultàniament a tots quatre cursos per tal de permetre la

mobilitat del professorat.

● Es fan els àmbits següents:

○ Primer: biologia i geologia amb geografia i història (MÓN).

○ Tercer: biologia i geologia amb física i química (MOL).

○ Tercer: català i castellà (MOT).
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● Les matèries optatives i l’anglès es fan desdoblades si la dotació horària ho

permet.

● Les matèries que comporten un taller es fan dues hores seguides si

l’organització ho permet.

● Es tenen en compte les aules disponibles per fer desdoblaments.

● El suport es fa íntegrament dins l’aula i es prioritzen les matèries

instrumentals i les activitats de laboratori. Es dona prioritat a les aules més

nombroses o amb més necessitats.

c. Calendari i horaris de reunions i avaluacions

● Reunions d’equip/etapa/cicle:

○ Infantil. Dilluns, de 12 a 13h, reunió d’etapa i dimecres,de 12 a 13h,

reunió de cicle.

○ Primària. Dimarts,de 12 a 13h, reunió d’etapa i dimecres,de 12 a 13h,

reunions dels cicles.

○ Secundària. Dimecres, de 12.50 a 13.50h, reunió de TMD, i, de 16.20 a

17.20h, reunió d’etapa.

● Suport. Dijous, de 12 a 13h, quinzenalment.

● Departaments:

○ Departament de matemàtiques: de 16.30 a 18.30h, mensualment.

○ Departament de ciències: de 7.50 a 8.50h, quinzenalment

○ Departament de llengua: dilluns, de 16.30 a 18.30h, mensualment.

● Comissions:

○ Convivència: dijous, de 12 a 13h, quinzenalment.

○ Biblioteca: dimarts, de 8 a 8.50h, quinzenalment.

● Reunions de famílies:

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

Infantil

Setembre:

reunió

d’adaptació i

acolliment de 4t

d’EI.

Maig-juny:

Reunions generals

per tancar el curs i

reunió de pas de

6è d’EI a primària.
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Octubre:

reunions generals

d’inici de curs 5è i

6è d’EI.

Desembre:

1.Valoració del

període d’acollida

i dinàmiques

d’espais i

ambients. 4t d’EI.

2.- Elaboració dels

plans personals.

5è i 6è d’EI.

Primària

Octubre:

reunions generals

d’inici de curs.

5è reunió camp

d’aprenentatge.

Maig- juny:

Reunions generals

per tancar el curs.

6è reunió camp

d’aprenentatge.

Reunió de pas de

6è a secundària.

UEECO

Octubre: reunió

general d’inici de

curs.

Maig: reunió

general per tancar

el curs.

1r ESO

Octubre:

reunions generals

d’inici de curs.

Gener o febrer:

reunió intercanvi.

2n ESO

Octubre:

reunions generals

d’inici de curs.

A determinar:

reunió viatge

d’estudis.

3r ESO

Octubre:

reunions generals

d’inici de curs.

Gener: reunió

viatge d’estudis.
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4t ESO

Octubre:

reunions generals

d’inici de curs.

Novembre-

desembre:

orientació 1

Maig-juny:

orientació 2

A més, es podran organitzar altres reunions de famílies si es considera convenient

en funció de les circumstàncies de cada grup.

● Avaluacions

sessions

avaluació

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

infantil
1r període: del 23 al 25 de gener.

2n període: 24, 25 i 29 de maig.

primària

29 i 30 de

novembre,

1 de desembre

del 14 al 16 de març 30, 31 de maig,

1 de juny

secundària
14 desembre 29 març 14 juny

informes

Primària i

secundària:

22 desembre

Infantil:

17 de febrer

Primària i

secundària: 5

d’abril

Totes les etapes:

23 de juny

d. Mesures per l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos

La finalització de les restriccions per protocol COVID ens han permès recuperar

tots els espais d’ús comú, com la sala de psicomotricitat, l’aula de música, l’aula

de desdoblaments, el laboratori, la biblioteca, l’aula de plàstica i de tecnologia.
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L’ús d’aquests espais s’acorda a les respectives reunions d’etapa, s’estableix un

horari comú i es poden fer reserves de l’espai quan es troben desocupats.

Hem recuperat també el dormitori per als infants de 3 anys i hem habilitat dos

nous espais: un lloc d’entrevistes i reunions d’ús comú, i una aula polivalent per a

l’etapa d’educació primària.

Pel que fa als espais exteriors, hem eliminat les divisions dels patis i hem

recuperat la totalitat dels espais. Tot i així, ens hem distribuït l’ús d’aquests entre

les tres etapes:

● Educació infantil: pati Petit i pati Nou.

● Educació primària: pati Petit, pati Gran i pati Nou.

● Educació secundària: pati Gran i pati Nou.

Hem recuperat l'obertura de portes i la lliure circulació de patis entre les diferents

etapes al llarg de la setmana, la qual cosa facilita la interacció entre tot l’alumnat

del centre, el moviment als diferents espais, l’ús de materials i les possibilitats de

joc.

Per altra banda, durant aquest curs tendrem la dotació econòmica assignada per

al finançament de material didàctic, programa de finançament que vàrem

sol·licitar el curs passat en el marc d’una convocatòria feta pel servei d’Innovació

educativa de la Conselleria.

6. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DE

CENTRE

En aquests moments, tots els documents de centre estan en procés de revisió

perquè s’han d’actualitzar seguint normativa establerta a la LOMLOE. Durant

aquest curs, l’equip directiu continuarà la revisió i actualització establerta a la

planificació del curs passat, seguint les prioritats acordades: Pla de convivència,

Pla de coeducació i Pla digital de centre.
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Participarem al programa de formació i innovació educativa Cap a la coeducació II

i també es durà a terme el programa educatiu Accions de sensibilització entorn al

25N i 8M, ambdós coordinats per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar.

7. PLA PER A L’AVALUACIÓ, EL SEGUIMENT I LA VALORACIÓ DELS RESULTATS

ACADÈMICS

Aquest curs planificarem l’avaluació dels cursos senars amb la nova ordre de la

LOMLOE.

L’equip directiu

Coordina i supervisa les sessions d’avaluació dels equips docents. Així mateix, fa

una recopilació, anàlisi i valoració dels resultats de centre, comparant-los per

matèries i en relació als dels cursos escolars anteriors, utilitzant com a font de

dades els indicadors estadístics del Gestib.

Els equips pedagògics

L’equip d’educació infantil, després de l’avaluació inicial, organitza l’avaluació en

dos períodes: un als voltants de febrer, coincidint amb la meitat del curs, i l’altre el

juny, en què es durà a terme l’avaluació ordinària.

Els equips de primària i secundària organitzen una avaluació inicial, dues de

trimestrals i la final ordinària el mes de juny.

Setmanalment, es contrasta amb l’equip de cada etapa l’evolució dels alumnes, es

proposen mesures de millora en el cas que siguin necessàries i es planifiquen

actuacions conjuntes.

Després de cada avaluació, l’equip docent fa una reflexió i anàlisi dels resultats.

Les assemblees de classe

El tutor facilita que es faci una valoració general a final de trimestre, i també de

manera individual després de l’entrega dels informes.
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Les famílies

Són informades de tot el procés d’avaluació, des de les dates d’entrega dels

informes, fins als instruments, criteris o adaptacions curriculars quan és el cas.

Aquestes informacions es donen a través del lloc web i des de les reunions

generals de famílies. Les informacions individuals referents a cada alumne es

comparteixen també a les entrevistes personals amb els pares i mares o tutors.

Cada any es fan diverses reunions generals i, com a mínim, una entrevista

personal amb cada família.
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